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HET TOONSTELSEL VAN CHRISTIAAN HUYGENS. 

Men weet dat sedert het laatst der 16e eeuw, toen de wiskundige 

behandeling der natuurkunde meer en meer ter hand werd genomen, 
en tevens bij de beoefening der toonkunst nieuwe wegen werden 

ingeslagen, de theorie der muziek niet meer in alle opzigten op de 

oude grondslagen gevestigd kon blijven, en verscheidene geleerden 
van beteekenis hun best deden om ook de nieuwere kunst voor 

onzeker rondtasten te bewaren, door naauwkeurige uitmeting der 

toontrappen en rhythmen waarvan zj zich bedient. 

Wat de eerstgenoemde aangaat, sedert de oude Grieken was het 

monochord in gebruik, de snaar met een verdeelde lijn, waardoor 

men vond dat b. v. twee-derden der snaar de quint geven van den 

toon der geheele snaar, drie-vierden de quart, enz. Acht negenden 
der snaarlengte voor de quart zouden dus de quint opleveren, 
en deze verhouding werd door de Pythagoreen ook aangenomen 
voor de eerste secunde der toonladder of den geheelen toon. 

Nu klonk echter, wanneer men vier-vjfden der geheele snaar 

nam, de groote terts het zuiverst; van de zooeven bepaalde secunde 

tot die terts had dan het interval de verhouding negen-tienden; - 

en toch (zou men zeggen) staat voor een gewoon gehoor datinterval 

gelijk met dat van den grondtoon tot de secunde. Zoo is er al dade- 

ljjk tweestrijd te bespeuren tusschen de uitspraak van het gehoor 
waarvoor men gewoonlijk muziek maakt, en de uitkomst der bere- 

kening; een tweestrjd die zich sterker doet gevoelen naarmate men 
het onderzoek verder voortzet. Vandaar reeds in de oudheid de 

vraag: welk van beide moet in het belang der ware kunst den 
III. 14 
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HET TOONSTELSEL VAN CHRISTIAAN HUYGENS. 

doorslag geven, het oor of de berekening ? Verkoos men echter het 

oor te volgen, dan was het toch zaak, zoo juist mogelyk vast te 

stellen, hoe de snaar het best te verdeelen was om zich van de 

toonreeks te verzekeren die den ontwikkelden kunstvriend het meest 

voldeed. Dan werden de verhoudingen veel minder eenvoudig dan 

bj de zoogen. natuurlijke toonladder, die b.v. de kleine terts op 
5: 6, de groote op 4: 5, de groote sext op 3:5, de kleine septime 

op 9; 16 en de groote op 8 :15 stelt, doch men behield een vasten 

wiskundigen maatstaf voor hetgeen in de praktik als zuivere stem- 

ming werd beschouwd. Met name wilde de praktijk, dat men de 

toonladder, zonder op een instrument met vaste toonen (klavier of 

orgel) al te veel toetsen in te voegen, op elke barer eigene trappen 
zou kunnen transponeren. Sedert J. SEB. BACH is dit, naar men 

weet, bereikt door de verdeeling der octaaf in twaalf gelijke halve 

tonen, waarvoor men de berekening heeft gemaakt. Geeft de volle 

snaar b. v. de C, en verdeelen wij ze in honderdduizend deelen, 
dan worden de snaarlengten ten naastenbij de volgende: 

C 100000, Cis = Des 94387, D 89090, Dis = Es 84090, E 79370, 
F 74915, Fis = Ges 70710, G 66742, Gis = As 62996, A 59461, 

Ais = Bes 56123, B 52973, c 50000 (gelijkzwevende temperatuur). 
Toch valt het niet te ontkennen, dat deze vereffening der inter- 

vallen bj onze toetsinstrumenten ten koste der voile zuiverheid 

wordt verkregen, terwil een goed zanger of violist b. v. zich op het 

gehoor af veel nader bij de natuurlijke toonladder met hare een- 

voudige verhoudingen aansluit. Daarom heeft het groote moeite gekost 
om tot die willekeurige gelijkmaking van alle halve tonen, zoozeer 

zij ook voor de hand lag, te besluiten, en heeft men voortdurend 

naar middelen omgezien, om een zoo radicalen maatregel te ontwijken 

en nader bU de natuurlijke intervallen te blijven, zonder het voor- 

deel der transpositie, waarop wij in de jongste eeuwen zoozeer 

gesteld zijn, prys te geven. Dat is de beteekenis der studien van 

verscheidene wiskundigen van naam reeds in den genoemden tijd, om 

een berekening te vinden die zooveel de zaak het toelaat aan de 

wederzijdsche tegenstridige eischen voldeed. 

De scartes in zjn Compendium Musicae, te Breda in 1618 op 
verzoek van Isaak Beeckman geschreven en na zjn dood in 1650 
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HET TOONSTELSEL VAN CHRISTIAAN HUYGENS. 

te Utrecht gedrukt, geeft (pag 41 en 44) de toonladder nog in de 
oude gedaante, die ik aldus tot eenvoudiger vormn herleid: 

C 1, D 8:9 of 9:10, E 4:5, F 3:4, Fis (zoogen. tritonus) 
32:45, G 2:3, A 16:27 of3:5, Bes5:9 of 9:16, B 8:15, c :2; 
of in snaarlengten uitgedrukt: 

C 100000, D 88889 of 90000, E 80000, F 75000, Fis 711,11 
G 66667, A 59259 of 60000, Bes 55556 of 56250, B 53334, 
C 50000. 

Zijn vriend M e r s e n n e, wiens betrekkingen tot Const. Huygens en 
J. Alb. Ban ons nit de uitgegeven muzikale briefwisseling van 

Huygens bekend zin, is in zjne Harmoniarum Libri (Parijs 1636, 

1648) reeds uitvoeriger. Voor onze A geeft hrj de 16: 27 niet, 
doch voegt de volgende intervallen in: 

Cis 24:25, Des 15:16, Dis 64:75, Es 5:6, Fis 18:25, Gis 
16:25, As 5:8, Ais 9:16. 

Dit is geheel de toonladder van onzen J. A b. Ban, die hij op 
zjn Volmaekte Klae.wier toepaste (zie dit Tijdschrift, deel II pag. 
59; aldaar pag. 58 regel 19 te lezen ))Amsterdam 1643"). 

Christiaan H u y g e n s, de zoon van Constantijn, geboren in 1629, 
is dus stellig bi dit toonstelsel opgevoed. Hij was daarmede op 
rijperen leeftijd, toen hij een natuurkundige van den eersten rang ge- 
worden was, niet meer tevreden, maar beproefde een verdeeling der 
octaaf in 31 gelijke deelen; getuigen twee papieren van zjne hand, 
waarvan ik door Prof. Bierens de Haan inzage heb verkregen. 

Het eene is in het Latjn gesteld en behelst het volgende: 
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HET TOONSTELSEL VAN CHRISTIAAN HUYGENS. 

Blikens het tweede papier was het in de eerste kolom becjferde 
het * temperament ordinaire" ; van wien weet ik niet; zeker niet dat 
van Mersenne of Ban. De tweede kolom beteekent Ut, Re, Mi tot 
Ci (in pl. v. Si) met verhoogingen en verlagingen, 16 trappen waar 
Mersenne en Ban er 18 tellen. De algebraische breukeninederde 
kolom zijn in de vierde voor het nieuwe stelsel door eenvoudigere 
vervangen. Welk systeem in elke van die reeksen ligt, en hoe Huygens 
aan zijne waarde voor de x komt, mogen anderen onderzoeken De 

vijfde kolom geeft een interessant voorbeeld te meer van de pogingen 
die men gedaan heeft om de namen der solmisatienoten te 
verbeteren (vgl. Bouwsteenen III, 60, en myn Luitboek van Thysius 
onder n0. 287). T. w. Huygens of zijn voorganger vervangt de 

reeks Ut, Re, Mi, enz. door Ta, Na, Ma, Fa. Sa, La, Ka, en dan 
weder den vocaal a, om een kleinere verhooging uit te drukken, door 
e (Te, Ne, enz.), terwijl de u een grootere moet beteekenen (Tzi, 
Nit, enz.) Dus hij behoudt de meeste beginletters der oude noten- 

namen, doch wil zijne namen alle met verschillende medeklinkers 
doen aanvangen, neemt daarom van Ut de T, en vervangt de S 
van Si (wegens de Sol) door K (vroeger C); de R vindt hij waar- 
schijnlijk te hard voor den zang, en maakt er N van Of hij dit 
stelsel zelf bedacht heeft? 

Het andere papier is in het Fransch geschreven, en draagt den 
titel Division de l'octave en 31 parties egales. Het bevat de lijst 
der snaarlengten waardoor de 31 intervallen van het stelsel ver- 

kregen worden; daarnaast, elk op zjne plaats, de opgave der trappen 
van de toonladder, en naast elken trap de snaarlengte van het 

temperament ordinaire (zie de vorige lijst, kolom 1) die daarbj 
behoort. Dan staat daarnaast nog deze aanteekening: ))Dans la 
division egale les quintes sont moindres que les parfaites d'un '1/ -'/ 

de comma; Et pourtant un peu meilleures que dans la temperature 
ordinre o/u il y a 1/4 de comma entier. Les quartes sont donc plus 
grandes que les parfaites d' 1/-- /110 de comma. La tierce majeure 
excede la parfaite d' 1/27 de comma. La tierce mineure est trop 
petite d' 1/4+1/37 de comma." 

Om deze inrigting der toonladder te onderzoeken, wil ik den 
kortsten weg inslaan, en als eenheid van intervallenmeting den ge- 
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HET TOONSTELSEL VAN CHRISTIAAN HUYGENS. 

ljken halven toon of het twaalfdle gedeelte der octaaf aannemlen. 
Dan bedraagt het 31ste gedeelte der octaaf 0.387 HT. Ik stel nu 

naast elkaar de toonladder die men de zuivere of natuurlijke noelnt, 
en degene die Huygens ons voorstelt, en merk nog op, dat het ge- 
wone komma (80: 81) 0.215, het pythagoreshe (524288: 53141) 

0.235 onzer maateenheid HT bedraagt: 

Natuurlike schaal Schaal Huygcns itedenl. 
ei n TYHT. v. HuygenslTrappen gel ikzwevende in HT. v. Huygens. 1: 3l otaaf. tempert. . 3v 1 octaaf. temperatt. 

C 0 0 0 0 

C# 0.707 (24:25 Cis) 0.774 2 1.000 

C* 1.117 (15:16 Des) 1.161 3 id. 

(1.824 (9:10) 
?2.039 (8:9 D volg. Chladni) 1.935 5 2.000 

D* 2.746 (64:75 Dis v. Chladni) 2.709 7 3.000 

Eb 3.156 (5:6 Es) 3.096 8 id. 

E 3.863 .(4: 5) 3.870 10 4.000 

F 4.980 (3: 4) 5.031 13 5.000 

F# 5.687 (18: 25 Fis) 5.805 15 6.000 

F* 6.098 (45:64 Ges) 6.192 16 id. 

G 7.020 (2: 3) 6.966 18 7.000 

OG 7.726 (16:25 Gis) 7.740 20 8.000 
G* 8.137 (5: 8 As) 8.127 21 id. 
A 9.059 (16:27) 8.901 23 9.000 

(9.550 (72:125 Ais)9 A* 9.765 (128:225) S 9.675 25 10.000 

Bl3 10176 (5:9 Bes v. Chladni) 10.062 26 id. 
B 10883 (8:15) 10.836 28 11.000 
C 12.000 (1:2) 12.000 31 12000 

De gelijknamige intervallen zijn hier overal van gelrjke waarde: 

de halve toon in de diatonische dur-ladder bedraagt 3 trappen, de 

geheele 5, de kleine terts 8, de groote 10, de quart 13 en de 

quint 18. Deze quint is inderdaad ongeveer een vierde van een 

komma (zegge drie-honderdsten van een geheelen toon) te klein, en 

de quart bjna evenveel te groot; de fout der kleine terts is nage- 

noeg dezelfde als bij de quint; en die der groote terts bepaalt zich 

tot zeven-tweeduizendsten van een geheelen toon! Alleen de groote 

secunde, de quart, de verminderde quint, de quint en de sext (zie 

D, F, Ges, G, A) zijn slechter dan bj de stemming onzer klavieren; 
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HET TOONSTELSEL VAN CIIRISTIAAN HUYGENS. 

de elf overige trappen zjner ladder naderen meer dan de onze tot de 
natuurlike schaal. Ware elk van de 31 geljke intervallen op een 
instrument vertegenwoordigd, dan zou men daarop met gelijke zui- 
verheid in elken toon kunnen spelen. Nu echter, daar Huygens op 
17 intervallen in de octaaf rekent, ontbreken hem voor de diatonische 
ladder met den grondtoon Ges de quart, voor Fis de septime; voor 
Cis twee toontrappen, voor Gis drie, voor Dis vier en voor Ais vjf. 
Deze laatste vier weliswaar vallen in ons hedendaagsch klavier- en 

orgelspel met Des, As, Es en Bes zamen, zoodat Huygens tenslotte 
alleen hierin bij ons zou achterstaan, dat vijf zjner gebruikeljke 
intervallen minder goed zijn dan de onze (tegenover elf betere), en 
dat hij de toonladder van Fis en Ges niet volledig heeft. Stelt men 
intusschen deze twee volgens onze gewoonte met elkaar geljk, dan 
voorzien zj weerkeerig in hetgeen haar ontbreekt. 

Ten slotte geef ik volgens het tweede papier de snaarlengten 
voor de 31 gelike intervallen 

mogten willen narekenen, moeite 

100000 V (C) 
97789 
95627 vY (Cis) 
93512 V* (Des) 
91444 

89422 R (D) 
87445 

85512 R* (Dis) 
83621 Mb (Es) 
81772 
79964 M (E) 
78196 
76467 

74776 F (F) 
73122 

71506 F# (Fis) 
69924 F* (Ges) 

Leiden, 15 Maart 1891. 

van het stelsel, om hun die het 

te besparen: 

68378 

66866 S (G) 
65388 
63942 S# (Gis) 
62528 S* (As) 
61146 

59794 L (A) 
58471 
57179 L* (Ais) 
55914 Cb (Bes) 
54678 
53469 C (B) 
52287 

51131 

50000 V (c) 

J. P. N. LAND. 
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